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Kerhon edustava maja honkaisella kallioniemellä Ylöjärven Siivik
kalassa on varsin sopiva kokousten pitoon, erilaisten urheilukilpai
lujen järjestämiseen ym. tarkoituksiin. Majaa saunoineen vuokra
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rauksesta voi sopia isännöitsijän, yliltn. N. P a t r o s e n kanssa
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Reservin Upseerit ja Aliupseerit, kannattakaa yllä
mainittuja toiminimiä, jotka kannattavat meitä!

Kirjapaino Hermes O.Y., Tampere 1959

.PIRKANVl[STI@
Huhtikuu

N:o 4. 1959

2 vsk.

Tampereen Reserviupseerikerhon
HUHTIKUUN KOKOUS
pidetään
Tammer Killassa, perjantaina huhtikuun 24 päivänä
alkaen klo 19.00.

Kokousesitelmä: Kapteeni Jaakko Vatanen
»Nykyaikainen maihinnousu ja sen torjunta.»

Maanpuolustustehtävä
elämänurana
Ammatin valinta ja pyrkimys sijoittua yhteiskuntaan todellisia kyky
jään vastaavalla tavalla on nykyiselle nuorisollemme muodostunut vai
keaksi ja paljon huolta antavaksi kysymykseksi. Suuret nuorisoikäiuokat
ovat astumassa esiin, mutta yhteiskuntakoneiston on vaikea yhdessä het
kessä laajeta ottamaan vastaan entistä suurempia nuorisojoukkoja ja sijoit
taa heidät tyydyttävällä tavalla elämänuralleen.
Erään ratkais·nna esitellään tässä kirjoituksessa upseerin ammatin
valintaa koskettelevia näkökohtia. Tarkoituksena on valaista kysymystä
niille, joita ammatin ·valinnassa upseerin ura kiinnostaa ja jotka haluavat
saada siitä oikeita ja ajan tasalla olevi atietoja.
Vakinaisen väen upseeriksi antautuvan nuoren miehen on oltava terve
ja jonkin verran harjaantunut kestämään fyysillfatä ponnistelua. Luon
teeltaan hänen kuuluu olla rehti, toverillinen ja vastuuntunteva. Nuorison
omissa järjestöissä ja harrastealoilla aktiivisina toimivat nuorukaiset ovat
yleensä sitä ainesta, josta puolustusvoimat erityisesti toivovat saavansa
uutta upseeripolvea.
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Teknillisen kehityksen ja kaikkien inhimillisten toimintojen monipuolis
tumisen takia on upseerin ammatin harjoittamisessa myöskin muodostunut
tärkeäksi asianomaisen kyky monipuoliseen toimintaan, nopea käsityskyky
ja taito tehdä oikeaan osuvia johtopäätöksiä. Lisäksi häneltä vaaditaan
opettajan, kasvattajan ja organisaattorin taitoja.
Ratkaisevaa on kuitenkin luonteen lujuus, tinkimättömyys ja moitteeton
kansalaiskunto. Näille ominaisuuksille, joita koti ja koulu ovat kehittäneet
ja vahvistaneet , perustuu sittemmin upseerin ammatillinen koulutus.
Upseerin ammatin harjoittaminen ei suinkaan johda eristäytymiseen
muusta yhteiskunnasta eikä kahlitse asianom:;-.isen muita kykyjä. Mainit
takoon, että nykyisessä vakinaisen väen upseeristossamme on koko joukko
akateemisen loppututkinnon suorittaneita henkilöitä, kuten varatuomareita,
diplomi-insinöörejä, filosofian ja valtiotieteiden maistereita jne. Heidän
joukossaan on myös kirjailijoita, taiteilijoita, yhteiskunnallisia toimihenki
löitä ja urheilun johtomiehiä. Upseerien omassa piirissäkin erilaiset har
rastustoiminnat ovat vilkkaat.
Vuosittain tarvitaan meillä toistasataa uutta upseeria, että virkoja ei
jäisi avoimiksi. Kun sodan jälkeen vallinneen sotaväsymyksen ja puut
teellisen tulevaisuudenuskon takia upseerin ammatti ei ollut riittävästi suo
sittu, syntyi upseeriston nuorimmissa luokissa vajausta, joten nykyään on
400 virkaa avoinna ja täytetty osaksi epäpätevin voimin. Nyt upseerin
ammatin omaksuville tämä kuitenkin merkitsee sitä, että heidän ylene
misensä tulevaisuudessa tapahtuu kitkattomasti.
Suureksi on ammatin valinnassa arvostettava se seikka, että upseeriksi
valmistuminen on käytännöllisesti katsoen ilmaista ja nuori upseeri voi
atottaa uransa ilman opisketuvelkoja. Perheetliseksi tultuaan hän on saa
vuttanut turvatun taloudeUisen aseman ja riippuen hänen omista kyvyis
tään ja kunnostaan hän saattaa yletä suhteellisen nopeasti johtaviin asemiin.
Upseeriuralle antautuminen on viisainta ottaa silmämääräksi jo varus
miespalvelun alusta asti. Aliupseerikoulun jälkeen komennetaan upsee
reiksi koulutettavaksi sopiva aines aselajinsa mukaisesti joko Rcservi
upseerikouluun, Ilmasotakouluun tai Merisotakouluun, Joissa annetaan
joukkueen (vastaavan) johtajan koulutus. Koulun suoritettuaan palvele
vat upseerikokelaat lopun palvelusaikansa joukko-osastoissaan, jolloin hei
dät perehdytetään joukkueen johtamiseen käytännössä ja he saavat ase
lajinsa mukaista jatkokoulutusta. Varusmiespalveluksen päättyessä up
seerikokelas ylennetään vänrikiksi.
KADETTIKOULUUN voidaan hakea oppilaaksi jo upseerikokelaana.
Kun upseerikokelaserät kotiutetaan kolme kertaa vuodessa, mutta kadetti
kurssit alkavat kerran vuodessa, ei monien kohdalla pääsy kadctiksi jo
upseerikokelaana ole mahdollista. Odotusajaksi on tällöin paras pyrkiä
väliaikaiseen vakinaiseen palvelukseen vändkkinä. Täten voi asianomai
nen keskeytymättömän palvelussuhteen ansiosta laskea vuosiloma-, ikälisä
ja eläkevuosiinsa varusmiespalveluksensa.
Vakinaisen väen upseerin peruskoulutus tapahtuu Kadeilikoulun, Meri
sotakoulun tai Ilmasotakoulun kadettikursseilla. Pääsyvaatimuksina pide
tään, että on enintään 25-, Merisotakouluun 23-vuotias, hyvämaineinen,
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ylioppilastutkinnon, varusmiespalveluksen ja reservin upseerin tutkinnon,
Lentojoukkojen kadettikurssille reservin lentoupseerikurssin suorittanut,
sopiva upseeriksi koulutettavaksi sekä hiihto- ja uimataitoinen. Maa
kadettikurssille lähetetään anomus Kadettikoulun johtajalle Santahaminaan,
merikadettikurssin rannikkotykistö- ja laivastolinjoille Merisotakoulun joh
tajalle Suomenlinnaan ja lentokadettikurssille Ilmasotakoulun johtajalle
Kauhavalle.
Hakemukseen on liitettävä virkatodistus iästä ja maineesta, virallisesti
oikeaksi todistettu jäljennös koulun päästötodistuksesta ja ylioppilastodis
tuksesta, ansioluettelo tai sotilaskantakorttiote, sotilaslääkärin todistus
hakijan terveydentilasta, jo·ukko-osaston komentajan lausunto hakijan sopi
vuudesta upseeriksi, sitoumus siitä, että asianomainen koulun loppututkin
non suoritettuaan jää Puolustusvoimain palvelukseen, ellei tule siihen ky
kenemättömäksi, päästötodistuksen päivämäärästä lukien vähintään kaksi
kertaa niin pitkäksi ajaksi kuin opiskelu koulussa on kestänyt.
Kadettikurssi kestää vähintään kaksi vuotta. Meri- ja Ilmasotakoulujen
kadettikurssien kadetit käyvät ensimmäisen vuoden Kade�tikoulussa, jolloin
he saavat yhdessä maavoimien kadettien kanssa vakinaisen väen upseerin
yleissotilaallisen ja yleissivistävän koulutuksen. Viimeksi mainittuun kuu
luvista aineista opetetaan mm. yhteiskunta- ja valtio-oppia, matematiikkaa,
kansantaloutta, psykologiaa, historiaa, fysiikkaa ja puhetaitoa. Jo tällöin
kadetti valitsee myös jonkun vieraan kielen kieliopiskelunsa pääaineeksi.
Myöhemmin jatkokoulutuksen aikana hän opiskelee valitsemaansa pää
kieltä edelleen. Liikuntakoulutuksesta mainittakoon voimistelu, miekkailu,
ratsastus, uinti ja nyrkkeily. Kadeteilla on mahdollisuus jo Kadettikoulussa
perehtyä miehistön koulutus- ja käsittelykysymyksiin, sillä koululla on
oma harjoituskomppania, jossa he johtavat varusmiehiä kouluttajiensa
opastamina.
Kadettien erikoistuminen tapahtuu toisen vuosikurssin aikana. Silloin
heille annetaan varsinainen aselajikoulutus. Maavoimien kadetit, jalka
väki-, kenttätykistö- ja ilmatorjuntatykistö-, pioneeri- ja viestikadetit saa
vat sen Kadettikoulussa. Tänä aikana heidät mm. komennetaan tutustu
maan tulevan aselajinsa toimintaan vastaaviin joukko-osastoihin ja aselaji
kouluihin.
Toisen vuosikurssin rannikkotykistön ja laivaston kadetit saavat ase
lajikoulutuksensa Merisotakoulussa.
Rannikkotykistökadettien yleisestä
koulutuksesta mainittakoon, että jokainen kadetti opetetaan ohjaamaan
pienehköjä aluksia saaristovesi!lämme ja teknillisen kaluston hallitsemiseksi
laajennetaan tietoja sähkö-, kone- ja viestiopissa. Laivastokadeteille an
netaan perusteellinen koulutus rannikkomerenkulussa ja merenkulun tähti
tieteessä sekä teknillinen tuntemus laivastokalustoon. Laivastokadetit voi
vat tämän teoreettisen opetuksen perusteella saada merikapteenin kirjan
hankittuaan sitä varten vaadittavan purjehduskokemuksen.
Lentojoukkojen kadettien opiskelun pääpaino on toisella vuosikurssilla
lentokoulutuksessa. Tänä aikana he saavat Suomen lentomerkin ja sotilas
lentäjän todistuksen.
Kadettikoulu on sisäoppilaitos, jonka päiväpalvelus käsittää luentoja ja
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käytännöllisiä harjoituksia. Lukukauden kuluessa toimeenpannaan useita
kuulusteluja ja vuosikurssilta toiselle siirtyminen sekä koulun päästötodis
tuksen saamisen ehtona ovat eri aineissa suoritetut hyväksytyt tutkinnot.
Lomia kadetit saavat kesällä noin kolme viikkoa, jouluna noin kaksi
ja pääsiäisenä noin yhden viikon, eli yhteensä suunnilleen kuusi viikkoa
vuodessa.

Opetus on maksuton, sa-nwin asunto, ruoka, vaatetus, puhtaanapito ja
sairaanhoito. Lisäksi valtiovalta on myöntänyt kadeteme 150 markan suu
rttisen päivärahan. K1trssin päätyttyä annetaan kadeteiile pukuavustusta,
joka nykyisin on 4 0.0 0 0 : -, ja opinnoissaan menestyneitle stipendejä.

Vaikka kadetti jo kurssiaikana tavallisesti hankkiikin ur>seerina tarvitse
miaan varusteita, on hänellä syytä varautua valtion myöntämän pukuavus
tuksen lisäksi noin 60.000 markan menoerän varusteidensa täydentämiseksi.
Upseerin virkaan nimitetylle ei nimittäin kuulu minkäänlaisia luontoisetuja,
päinvastoin kuin usein luullaan.
Tasavallan Presidentti nimittää kurssin hyväksytysti suorittaneet kade
tit Puolustusvoimain vakinaiseen upseerin virkaan. Opintonsa päättäneellä
upseerilla on siis varma paikka tiedossaan. Parhain tuloksin opintonsa
päättäneet voivat valita joukko-osastonkin, jossa haluavat aloittaa toimin
tansa, koska opintonsa päättäneet saavat yleensä paremmuusjärjestyksessä
valita virkansa eri joukko-osastojen kesken jaetuista, avoimina olevista
upseerin viroista.
Ensimmäiset palvehtsviwdet ovat peruskoulutuksen soveltamista käy
täntöön, joka antaa monipuolista lisäoppia varusmiesten koulutus- ja kas 
vatustyössä. Muutaman vuoden kuluttua joukko-osastossa voi joutua adju
tantin tehtäviin tai jonkun sotakoulun opetusupseeriksi. Upseeri osallistuu
koko virkauransa ajan jatkokoulutukseen säännöllisissä tavallisesti joka
viikkoisissa luento-, kartta- ja maastoharjoitus- ym. tilaisuuksissa, joihin
liittyy myös erilaisia kotitehtäviä. Parin vuoden toimintaa nuorempana
upseerina seuraa ylittpseerikurs/1i. Se on luonteeltaan lähinnä kouluttaja
kurssi, joka yhdistää käytännön koulutuskokemukset. Siihen sisältyy myös
aselajin taktillisen koulutuksen yhtenäistäminen ja tutustuminen perus
yksikön päällikön tehtäviin. Näin saavutetaan edellytykset ylenemiseen
yliluutnantiksi.
Yliluutnanttina tai nuorena kapteenina perehdytään kaptcenikurssilla
toimintaan sodan ajan pataljoonan komentajana ja rauhan ajan perus
yksikön päällikkönä.
Kapteenikurssin vähintään yleisarvosanalla hyvä suorittaneet voivat
pyrkiä Sotakorkeakoulun pääsytutkintoon, jossa valitaan oppilaat koulun
eri linjoille. Sotakorkeakonht jakaantuu yleiseen ja sotateknillisecn osas
toon. Yleisellä osastolla, joka käsittää maa-, meri- ja ilmasotalinjan, on
opiskeluaika kaksi vuotta ja teknillisellä osastolla, joka jakaantuu ase- ja
ampumaleknilliseen sekä pionccritcknilliseen ja viestiteknillisccn linjaan,
opiskelu kestää samoin kaksi vL1otta. Ne upseerit, jotka eivät käy Sota
korkeakoulua, voidaa,� komentaa noin 6 kuukautta kestävän esiupseeri
kurssin oppilaiksi. Lisäksi upseerit voivat opiskella koti- tai ulkomaisissa
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korkeakouluissa taikka ulkomaisissa sotakouluissa. Upseerin koulutukseen
kuuluvat myös opintomatkat ulkomaille.
Luonteenomaista on upseerin uralle säännöllisen virka-ajan ulkopuolelle
ulottuva palvelusvelvollisuus. Upseeri joutuu monesti työskentelemään
ympäri vuorokauden päivystys- ym. tehtävissä.
Säännöllisen varuskuntapalveluksen katkaisevat myös sotaharjoitukset
ja leirimuotoiset koulutuskaudet. Upseeri on myös velvollinen siirtymään
paikkakunnalta toiselle virkanimityksensä mukaisesti.
Upseerin palkkaus noudattaa valtion virkamiesten yleisiä palkkausperus
teita (peruspalkka, indeksikorotus, ikälisät, kalliinpaikan lisä), ilman eri
tyisiä luontaisetuja. Lentävä henkilöstö saa lentolisää, ulkosaarilla ran
nikkotykislön linnakkeissa palvelevat ulkosaarilisää ja rajavartioston up
seerit rajaseutulisää. Upseerin palkkaus verrattuna eräisiin' siviilivirkoihin
ilmenee oheisesta taulukosta. Vuosilomaa upseeri saa 30 vrk vuodessa ja
42 vrk viidentoista palvelusvuoden jälkeen. Kun eroamisiät puolustusvoi
missa ovat muuhun virkakuntaan verrattuna alemmat saa yliupseeri ja
kapteeni osaeläkkeen palveltuaan 20 vuotta, jos haluaa 'smoin erota palve
luksesta. Kaikki saavat täyden eläkkeen palveltuaan 25 vuotta, mutta ovat
oikeutetut palvelemaan eroamisikäansä saakka.
Eroamisiät ovat nykyään
- yliupseerilla ja kapteenilla
- majurilla ja everstiluutnantilla
- everstillä ja kenraalilla

50-vuotiaana
55

60

>

>

Lentojoukkojen upseerien eroamisiät ovat aikaisemmat (40-55 v). Siksi
he saavat laskea eläkkeeseen oikeuttavat palvelusvuotensa 1 ½ kertaisina.
Nuori reservin upseeri voi hakeutua väliaikaisesti puolustusvoimain
palvelukseen joko pyrkiäkseen sittemmin kadettikouluun tai jäädäkseen
määräajaksi vakinaiseen palvelukseen. Jälkimmäisessä tapauksessa hänen
edellytetään kahden vuoden palvelusaikana suorittavan ne yksityiset koulu
opintonsa, jotka ovat kadettikouluun pääsyn edellytyksenä, siis ylioppilas
tutkinnon taikka oppikoulun viimeisen luokan (8/8 lk) tai vastaavan oppi
määrän. Jos hän ei kahdessa vuodessa pysty suorittamaan kadettikouluun
pääsyn edellyttämiä kouluopintoja loppuun, hänet vapautetaan palveluk
sesta.
Puolustusvoimain komentaja voi lisäksi hyväksyä määräajaksi (vähintäin
3 kk.) väliaikaiseen palvelukseen opiskelijoita ym. nuoria reservin upsee
reita poistamaan nuorempien upseerien puutetta kesäkausina ja muulloin_
kin joukko-osaston avointen virkojen puitteissa.

Kaikista upseeriuran valintaa ja upseeripalvelusta sekä kadettikouluun
pyrkimistä koskevista kysymyksistä antaa sotilaspiirin esikunta tietoja ja
opastusta sekä pyydettäessä tarkastaa, että asianomaisen hakemuspaperit
eivät jää puutteellisiksi. Jokainen nuori mies, joka harkitsee upseerin uran
valintaa, saa täydel!.ä lttottamuksella kääntyä sotilaspiirin esikunnan puo
leen, jossa on varauduttu antamaan hänelle neuvoja.
ESIUPSEERI
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POHJOIS-HÄMEEN RESERVIUPSEERIPIIRI
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Pohjois-Hämeen reserviupseeripiiri järjestää upseereille
naisineen kev ä t r e tke n helatorstaina 7. 5. Niini
saloon.
Matka suoritetaan linja- ja henkilöautoilla.
Retken järjestelystä ilmoitetaan kerhoille kirjeellä
myöhemmin ja Aamulehden palstallamme.
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Pohjois-Hämeen Reserviupseer ipiirin a m p u m a m e s
t a r u u s k i 1 p a i 1 u t pidetään Pohjois-Hämeen Am
pujain Aitovuoren ampumaradalla.
8. 8. Metsästys- ja sotilaskiväärikilpailu, 20 laukausta,
matka 150 m.
9. 8. Isopistoolikilpailu
30 laukausta koulu + 30 laukausta kuvio.
Pienoiskiväärikilpailu
30 laukausta 50 m + 30 laukausta 100 m matkalta.
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RUL:N AM PU MAMESTARUUSKILPAILUT
pidetään Helsingissä 29.-30. 8.
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pidetään 3. 5. 59 Partion vahvuus 1 + 3, ammunta isolla
pistoolilla. Lähemmin paikasta ja alkamisajasta Aamu
lehden kerhopalstalla.
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I O M E S T AR U U SK I L P A I L U T

RUL:n KEVÄTAMMUNTA 1959
1

Liiton Kevätammunta järjestetään k()tirata-ammuntoina tapahtuvana
prosenttikilpailuna I. 4.-30. 6. välisenä aikana.
R U L on antanut kerhoille yksityiskohtaiset ohjeet kirjeessään 4. 3. 59.
Tulosten laskemisessa ja ilmoittamisessa piirille noudatetaan sanotun
kirjeen määräyksiä.
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2

Piirimme puitteessa kerhot kilpailevat kevätammunnan yhteydessä ja
siitä annettuja ohjeita noudattaen keskenään kahdessa luokassa:
A pienet kerhot (jäsenmäärä enintään 50).
B keskikokoiset �a suuret kerhot. (jäsenmäärä yli 50).

3

Piirimme puitteissa kilpaillaan mieskohtaisesti:
a pienoiskivääriammunnassa, avotähtäin aseet
reikätähtäin aseet
»
b
c pistoolikouluammunnassa, isopistooli
»
kuviopistooli
d
Ikämiehet (50 vuotiaat) saavat. laskea hyväkseen SAL:n ikähyvityksen.
Ammunnassa noudatetaan SAL:n kilpailusääntöjä.

4

Ammunnat käsittävät
a pienoiskivääriammunnan 15 laukauksella makuulta, matka 50 m.
b pistoolikouluammunnan 10 laukauksella, matka 25 m.

5

Palkintoja jaetaan, l;lUL:n toimesta jaettavien lisäksi, kohdassa 2 sanot.
tujen kilpailujen -,1oittaneille kerhoille ja kohdassa 3 sanottujen mies
kohtaisten kilpailujen 10 parhaalle (RUL:n palkintoplaketit).
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Kerhojen on ilmoitettava piirin omassa keskuudessa tapahtuvan kilpaL
lun (kohta 3), tulokset erillisenä tulosluettelona 15. 7. 1959 mennessä.
Kilpailun kulun seuraamiseksi ja myös lehdistöä varten olisi ensimmäi
nen tilannetiedoitus lähetettävä 1. 5. mennessä ltn Olavi Vihervaaralle,
os Aleksanterink. 33 B, puh. 26 559, iltaisin 22 825.
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Erikoista huomiota on kiinnitettävä tapaturmien estämiseen. Jokaisessa
ammunnassa on oltava vastuunalainen johtaja ja ehdotonta aseenkäsit
tely- ja ampumakuria on noudatettava. Ammunnan johdon on valvot
tava sääntöjen noudattamista. Toisen henkilön asetta ei saa käsitellä
ilman aseen omistajan suostumusta. Laukaustakaan ei saa ampua
ennenkuin ampuja on kutsuttu kilpailupaikalleen ja kilpailun johta ja
on antanut luvan ammunnan aloittamiseen.

Kerhojen ja niiden jäsenten on pidettävä kunnia-asianaan osamstua
yllä selostettuihin arnniuntoihin ja siten kehittää ja ylläpitää upseeriita
edellytettävää ampumataitoa. Jokaisella piirin kerholla on mahdollisuus
ammuntojen järjestämiseen ja jokaisella upseerilla tilaismis osallistumiseen.
POHJOIS.HÄME PARHAIDEN JOUKKOON ANNO 1959!

PIIRIN »JOKAMIESKILPAILUT'»
YLÖJÄRVELLÄ 22. 3. 59
Piirin »Jokamiestalvikilpailut» pi
dettiin Yläjärven Outokummussa.
Kilpailujen järjestäjinä toimivat
Yläjärven osaston res.upseerit ja
aliupseerit luutn Himmin johdolla.

Kilpailut onnistuivat erinomaisesti
sekä järjestelyn että tehtävien puo
lesta. Kilpailuun kuului ensin am
munta, 5 laukausta kaksintaistelu
pistooleilla syöksyjäkuvioon, jonka

..

jälkeen oli noin 5 km hiihtotaival,
jonka aikana suoritettiin kartanluku,
viiden etäisyyspisteen määrääminen
kartalla, tämän jälkeen suoritettiin
kuljetun matkan, etäisyyden ja väli
matkan arvioinnit. Oikeat arviot:
kuljettu matka 752 m, etäisyys 438
m ja välimatka 187 m. Tulokset:
Kerhojen väliset: 1) Messukylä
(3 edust.) 84,3, 2) Tampere (8
edust.) 78,25, 3) Siuro (3 edust.)
74,3, 4) Kangasala (3 edust.) 73,3
pist.
Yleinen sarja: 1) ylil Y. Laalahti
Messuk. 95 pist., 2) vänr K. Joki
Messuk. 89 , 3) vänr J. Syrjänen
Siuro 82, 4) vänr O. Rissanen T:re
75, 5) luutn L. Rantanen T:re 71,
6) vänr T. Aaltonen T:re 66, 7)
vänr J. Kotisaari Messuk. 64, 8)
vänr T. Karjalainen Kang. 64, 9)
vänr J. Mattila T:re 61, 10) R.
Veikkolainen Kang. 58, 11) luutn V.
Laalahti Messuk. 56, 12) luutn T.
Siren T:re 45.
Aliupseerit: 1) alikers A. Viitala
T:re 81 pist.

Ikämiehet: 1) ylil V. Vaarma
Kang. 98 pist., 2) luutn I. Lehtinen
T:re 80, 3) luutn A. Solja T:re 76,
4) luutn R. Oberg Siuro 73, 5) kapt
J. Maijala Messuk. 69, 6) luutn 0.
Leskinen Siuro 68.
Aliupseerit: 1) alikers T. Diehl
T:re 86 pist.
Yli-ikämiehet: luutn B. Silekoski
T:re 90 pist., 2) kapt E. Mikkola
T:re 79, 3) ylil A. Tanhua T:re 78,
4) kapt M. Sartio ·T:re 69, 5) ylil V.
Lehto T:re 68, 6) luutn A. Harala
T:re 67, 7) luutn P. Väisänen Siuro
67 pist.
Aliupseerit: 1) kei-s J. Koho T:re
62 pist., 2) ylikers P. Lehonoksa T:re
53, 3) alikers V. Virtanen T:re 46.
Veteraanit: 1) luutn A. Simola
T:re 77 pist., 2) luutn E. Kotimäki
T:re 62, 3) kapt Y. Pohjavirta T:re
53, 4) luutn Y. Pokki T:re 52, 5)
kapt 0. Saarnijoki T:re 51, 6) luutn
T. Saarentaus T:re 45.
Aliupseerit: 1) kers P. Ollila T:re
84 pist.

MÄNTÄN SEUDUN RESERVIUPSEERIKERHO
Kerhon vuosikokous pidettiin helmikuun 4. päivänä Mäntän Klubilla.
Kokouksen avasi kerhon monivuotinen puheenjohtaja majuri R. Thomasson
todeten toiminnan edellisen vuoden aikana olleen ilahduttavan tuloksellista
ja vilkasta. Tämä koskee kerhon toimintaa kokonaisuudessaan, mutta eri
koisesti ampumaurheilua. Kerho saavutti m.m. piirin puitteissa suorite
tussa %-ammuntakilpailussa piirin parhaan tuloksen. Muu kilpailutoiminta
on käsittänyt maasto-ottelut .paikallisen aliupseerikerhon kanssa keväällä
ja syksyllä sekä osanoton piirin ja liiton kilpailuihin. Kerhomme jäsenet
ovat olleet piirin edustajina ammunnassa ja liiton talvimestaruuskilpai
luissa. Suurella mielihyvällä on todettava naisjaoston tarmokas ja tulok
sellinen toiminta, jonka tuloksena kerho on saanut tuntuvaa taloudellista
apua.
Kokouksen puh. johtajana toimi luutn. V. Moisio, sihteerinä yliluutn.
L. Sevelius.
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Kerhon puheenjohtajaksi valittiin uudelleen maj. R. Thomasson; sa
moin valittiin uudelleen erovuorossa olevat hallituksen jäsenet, joten hal
lituksen kokoonpano on seuraava:
Maj. R. Thomasson, puh.joht., el.lääk.maj. H. Ilus, varapuh.joht. sekä
jäseninä yliluutn. J. Ranta, vänr. L. Mattila, luutn. E. Wasastjerna, Kolhon
edustajana, luutn. T. Virtanen, Vilppulan edustajana· ja vänr. A. Virka
järvi, Kuoreveden edustajana. Tilintarkastajiksi valittiin luutn. P. Vikkula
ja yliluutn. N. Porko sekä varatilintarkastajiksi yliluutn. V. Siren ja kapt.
A. Kenetti.
Uuden johtokunnan pitämässä kokouksessa valittiin kerhon sihteeriksi
yliluutn. L. Sevelius ja rahastonhoitajaksi luutn. C. G. Granroth. Urheilu
ja ampumatoimikuntaan tuli valituiksi kapt. V. Pyykkö puheenjohtajaksi
sekä jäseniksi luutn. V. Moisio ja vänrikit P. Perkola, R. Kangas sekä G.
Söderström. Hengelliseen toimikuntaan valittiin kapt. A. Arppe, yliluutn.
T. Mandelin ja luutn. V. Rajanti sekä Maanpuolustuksen Tuki r.y:n asia
mieheksi luutn. B. Herpman. Juhlatoimikunnan puh.johtajaksi valittiin
luutn. C. G. Granroth. Piirihallituksen jäseneksi valittiin kerhon puh.
johtaja sekä varalle el.lääk.maj. H. Ilus.
Vuoden 1959 toimintasuunniteimassa oli tavanmukaiset esitelmätilaL
suudet vuoden aikana. Ehdotus perinteellisen maanpuolustusjuhlan siirtä
miseksi kevätkaudella pidettäväksi ensimmäisen kerran v. 1960 hyväksyt
tiin. Sensijaan pidetään syksyllä kerhhon jäsenille ohjelmallinen kerhoilta.
Ohjelmaan sisältyvästä väestönsuojelukurssista mainitsi puheenjohtaja
kerhon hallituksen lähettäneen kauppalanhallitukselle kirjeen, jossa toivoo,
että kauppala huomioonottaen vss. koulutuksen ja sen valmiuden laajan
merkityksen koko alueellamme kuin myöskin ne velvollisuudet, jotka voi
massa oleva väestönsuojelulaki asettaa määrätyille kauppalan virkamiehille,
järjestää nämä kurssit. Kauppala on kuitenkin pitänyt asiallisena, että
kerhomme sen järjestää ja on myöntänyt 20.000 mk:n määrärahan kurssin
menojen peittämiseksi. Kurssi tullaan pitämään huhtikuun aikana ja
tulee siihen osallistumaan paitsi res.ups.kerhon ja res.aliups.kerhon jäsenet
muita kauppalan väestösuojelun kanssa tekemisissä olevia henkilötä. Kurs
sin johtajana tulee olemaan kapt. A. Kenetti.
Ampuma- ja muu urheilutoiminta tulee kerhossamme jatkumaan en
tistä vilkkaampana ja toivotaan kaikkien kerhon jäsenten uhraavan ai
kaansa näille harrastuksille oman fyysillisen kuntonsakin kohentamiseksi.
Naisjaoston samanaikaisesti pidetyssä vuosikokouksessa valittiin puheen
johtajaksi edelleen rouva Kaarina Thomasson ja johtokunnan varsinaisiksi
jäseniksi erovuoroiset rouvat Annikki Kujala ja Klaara Pyykkö uudelleen,
eroa pyytäneen rouva Inga Peltosen tilalle valittiin rouva Liisa Kangas.
Varajäsenet rouvat Mirjam Korkeala ja Rauha Kaltio valittiin uudelleen.
Tilintarkastajiksi vuodelle 1959 valittiin rouvat Angelica Mattila ja Gunvor
Porko. Varalle rouvat Toini Ilus ja Maija Tuohimaa.
Kokouksen jälkeen siirryttiin naisjaoston järjestämän herkullisen
kahvipöydän ääreen ja nautittiin pöydän antimista. Puheenjohtaja rva
Kaarina Thomasson lausui tervetuliaissanoissaan, että naisjaoston jäsenet
Jatkuu siv. 19

POHJOIS-HAMEEN RESERVIALIUPSEERIPIIRI
Pohjois-Hämeen Reservialiupseeripiiri
Puheenjohtaja: alikersantti Olavi Jokiranta Ilmarinkatu
Tampere Puhelin 50 748
Sihteeri:

kersantti Martti L Laitinen, Kullervonkatu 38 A 69
Tampere/Kaleva Puhelin 21 200/52.

l
Pohjois-Hämeen Reservialiupseeripiirin vuosikokouksen
osano-ttajia.
Pohjois-Hämeen Reservialiupseeri
piirin vuosikokous pidettiin Kauppa
seuran huoneustossa Tampereella
22. 3. 59. Kokouksen avasi ja sen
puheenjohtajaksi valittiin piirin pu
heenjohtaja, alikersantti O Jokiranta
ja sihteeriksi kers E Harju. KuuL
tiin tili- ja toimintakertomukset,
jotka hyväksyttiin. Alkavan vuoden
toimintasuunnitelma käsittää uusien
yhdistysten perustamistoimenpiteitä
niissä kunnissa, joissa yhdistystoi
mintaa maanpuolustusasian mer
keissä ei vielä ole, yhteistoiminnan

kehittämisen resupspiirin kanssa,
luento- ja esitelmätilaisuuksien jär 
jestäminen purm yhdistyksissä ja
kilpailutoiminta kaikissa lajeissa.
Niinikään otetaan harrastuskilpailu
käyntiin kaikissa piirin yhdistyksis
sä. Hyväksy-Uiin uudet säännöt pii
rille.
Piirin p11heenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti uudelleen alik O Joki
ranta ja piirihallitukseen jäseniksi
seuraavat: kers P H o p p o n e n ja
vääp U Lietsamo Lempäälästä, ylik
lVI Be r g h ja P Pekkanen Nokialta,
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ylik H K u 1 m a 1 a ja vaap Y Suo
kas Siurosta, alik O K u 1 m a l a ja
kers H Helin Virroilta, ylik T K o
t i 1 a i n e n ja alik E Karonen Ori
vedeltä, kers T O r p a n a ja alik
J Mäcklin Mäntästä, kers N H ä n _
n i n e n ja ylik E Hirvelä Viialasta
vääp P J ä r v i n e n ja kersantit O
S a 1 o ja E H a r j u, varalle ker
santit E Loukola ja J Konstari sekä
alik R Moilanen. Piirihallituksen
jäsenistä on viimemainittu vara
Jasen. Muutamista yhdistyksistä ei
vielä ole valittu edustajaa piirihalli
tukseen, mutta ovc1t saaneet käskyn
edustajien nimeämiseksi. Piirihalli
tus kutsui sihteeriksi kers M Lai
tisen.
Vuosikokoukselle toi reserviup_
seeripiirin tervehdyksen kapt Joki
salo, joka valoitti uusia toiminta
muotoja reserviläisjärjestön toimin
nassa.
Piirin urheilutoimikuntaan tuli
pohjaksi TRAu:n urheilutoimikunta,
jota täydennetään yhdellä edustajal
la Nokian, Lempäälän, Kangasalan
ja Siuron yhdistyksistä. Urheiluali
upseerina toimii kers E Loukola.
Ampumatoimikunta kuten edellä
ampuma-aliupseerina ylik O Kau�
konen.

RAUL:n toimintaa
Liitto järjestää kuluvana vuonna
yhteistoiminnassa Reserviupseerilii
ton kanssa mm. seuraavat kilpailut:
Partiokilpailu Hämeenlinnassa 3031. 5. 59.
3-ottelukilpailu Riihimäellä 15-16.
8. 59.
Merikilpailu Turussa 23. 8. 59.
Maastokilpailu lokakuussa myöhem
min ilmoitettavassa paikassa ja ai
kana.
Tämän lisäksi RAuL järjestää toi-

mihenkilöiden koulutus- ja neuvot
telupäivän Helsingissä 25. 10. 59.

TOIMINTAVIITTEITÄ
YHDISTYKSILLE
Yhdistyksiä kehoitetaan aloitta
maan väestönsuojelutoiminta RAuL:n
aikaisemmin antamien ohjeiden mu
kaisesti. Myös allamainitut toimin
tamuodot tulisi viipymättä saattaa
toimintakentän piiriin,
nimittäin
naisosasto, joiden taloudellinen toi
minta on tunnettu ja arvokkaaksi
todettu useissa yhdistyksissä. Hen
gellinen toiminta tulisi myös saattaa
yhteistoiminnassa
reserviupseerien
kanssa kohdalleen, jotta näissäkin
merkeissä voitaisiin järjestää ko
kouksia ja hengellisiä juhlatilaisuuk
sia.
Kaikessa toiminnassa kehoitetaan
kehittämään yhteistoimintaa pai
reserviupseerikerhojen
kallisten
kanssa, jolloin esitelmä-, kilpailu
yms. tilaisuudet tulevat taloudelli
sesti edullisemmiksi ja työvoiman
käyttö tulee tarkoituksenmukaisesti
käytetyksi.

RAUL Suomen Ampujain
liiton jäsen
RAuL on Suomen Ampujainliiton
jäsen, joka avaa liiton ja sen jäsen
yhdistyksille entistä paremmat mah
dollisuudet ampumaurheilun harras
tukseen.
Mainittakoon erikoisesti
luokkamerkkivaatimusten suoritta
minen ja osallistuminen SAL:n
alaisten seurojen kilpailutoimintaan.
Luokkamerkkisuorituksista ja sa
moinkuin tarvittavista lomakkeista
saavat yhdistykset parhaiten selvää
kääntymällä suoraan Suomen Am_
pujain liiton puoleen osoitteella:
Korkeavuorenkatu 30 Helsinki.

Tämä on hyvä tietää, että
- RAuPiirejä on 8, nimittäin Sata
kunnan, Pohjois-Karjalan, Lapin,
Pohjois-Hämeen,
Kymen,
Etelä
Hämeen, Lahden ja Pohjois-Karja
lan piirit,
- RAuL:n jäsenyhdistyksiä on 107,
rekisteröimättömät ja perustamis
vaiheessa olevat mukaanluettuina on
niitä noin 180,
- RAuL on jäsen Suomen Ampu
jainliitossa ja Ampumahiihtotoimi
kunnassa,
- RAuL:n urheilu- ja kilpailutoi
minnassa ovat tamperelaisten edus
tajat saavuttaneet huomattavia si
joja. Partiokilpailussa 14-15. 6. 58
voitti TRAU:n partio kilpailun. Par
tioon kuuluivat M Rantala, P Puro
niemi, R Puolakka ja A Viitala.
Maastokilpailussa 12. 10. 58 saa
vutti TRAU:n joukkue 6. sijan,
mutta mieskohtaisesti paras oli Tam
pereen M Viitala.
- Reservin Aliupseeri-lehti maksaa
vain 250:- vsk. Oletko jo tilannut
sen kuluvaksi vuodeksi? Maanpuo
lustustyöhön kuuluu myös tilata
oman liittomme lehteä ja lukea sitä.
Vielä ehdit saada alkuvuoden nume
rot samaan tilausmaksuun. Tilauk
sen voit suorittaa postissa maksa
malla tilausmaksu Maanpuolustuk
sen Tuen postisiirtotilille N:o 22241.
Tilillepanokorttiin merkittävä, mitä
maksu koskee.
Reservialiupseerien
- Tampereen
vuosimaksu mk 300: -on myös suo
ritettava ensitilassa.

Kangasalan Reservi
aliupseeriy hdistyksen
pidettiin 15. 2. 59. Yhdistyksen pu
heenjohtajaksi
valittiin
edelleen
vääp Vikke Viitanen sekä johtokun-

taan muiksi jäseniksi ylik Toivo
Mäkelä, kersantit Jussi Ronni ja
Arvi Huuhtanen sekä alikersantit
Pekka Jussila ja Pentti Nihtilä. Ti
lintarkastajiksi tulivat alikersantit
Ilonen ja Raatikainen.

Lempäälän reservialiupseerien

vuosikokous pidettiin 8. 2. 59. Ko
kouksen puheenjohtajaksi valittiin
kers P Hopponen Ja sihteeriksi vääp
T Länsirinne. Hyväksyttiin tili- ja
toimintakertomukset. Kerhon pu
heenjohtajaksi
valittiin
edelleen
kers P H o p p orie n ja johtokun
nan erovuoroiset jäsenet kers A
E e v a, ylik O K a u p p i n e n, ylik
V p e k k a n e n ja kers V S a 1 a1 u o t o valittiin uudelleen. Toiminta
suunnitelma hyväksyttiin, joka kä
sittää erilaiset kilpailut, esitelmä
tilaisuudet, autoretki johonkin va
ruskuntaan ja aloitettua avustustoi
mintaa jatketaan.
Ampumatoimikuntaan valittiin ur
heilualiupseeriksi vaap U Li e t
s a m o ja muiksi jäseniksi ylik V
Hopponen ja kersantit V S a l o n e n
ja K I 1 u s.
Hengelliseen toimikuntaan kokoon
kutsujaksi vääp P P i i p p o ja muik
si jäseniksi vääp T L ä n s i r i n n e
ja alik T H a t a k k a.
Kokouksen väliajalla nautittiin
upseerien ja aliupseerien naisjaos
tojen tarjoamat kahvit. Kokouksen
päätyttyä seurasi LRUK:n kanssa
yhteinen elokuva- ja esitelmätilai
suus, jossa nähtiin U Piipon esittä
minä elokuvat resups:n ja pohjois
maisista mestaruuskilpailuista ja nä
kymiä Marsalkka Mannerheimin vii
meisiltä asumasijoilta Sveitsissä. Lo
puksi kuultiin ev Viljo Rommin mie
lenkiintoinen esitelmä. - VH
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Mäntän Reservialiupseerit
vuosikokouksessaan valitsivat yhdis
tykse n puheenjohtajaksi edelleen
kers V Kuulusan. Johtokunnan ero
vuoroisista jäsenistä valittiin uudel
leen vääp P Inkinen ja kers T Or
pana ja uudeksi jäseneksi ylik E
Mäcklin. Edustajaksi liiton vuosi
kokoukseen valittiin vääp L Vuo
rinen ja pnnn vuosikokoukseen
vääp P Inkinen.

Siuron Seudun Reservialiupseeriyhdistyksen
vuosikokous pidettiin 26. 2. 59 Vuo
renhovissa. Tilaisuudessa johti pu
hetta kers V Sauri ja sihteerinä toi
mi alik O Sihvonen. Hyväksyttiin
tilit ja toimintakertomukset. Alka
neen toimintavuoden suunnitelma
käsittää yhteistoimintaa paikallisen
reserviupseerikerhon kanssa useilla
aloilla. Niinpä yhteisesti järjeste
tään maaliskuussa latusuunnistus
kilpailut, neljä kertaa vuodessa
maastomarssi, kesän aikana useita
suunnistamiskilpailuja ja itsenäisyy
den päivän vieton järjestäminen
Siuroon.
Johtokunta sai seuraavan kokoon
panon: puheenjohtaja, ylik H Kul
mala ja muina jäseninä vääp Y
Suokas, ylikersantit V Taipale ja Bj
Elving, kers K Nuotio ja alikersan
tit V Ruissalo, L Lehtinen, 0 Sihvo
nen ja N Rosblorn. Urheilualiupsee
riksi vcilittiin kers V Sauri ja muut
entiset jäsenet.
Edustajiksi RAuL:n vuosikokouk
seen valittiin ylik V Taipale ja
RAuPiirin vuosikokoukseen vääp
Suokas ja ylik H Kulmala. Jäsen
maksun suuruudeksi määrättiin 150
mk, kannattajajäseniltä 1000 mk ja
lahjoittajajäseniltä 5000 mk. Tilai-

15
suuteen toi reserviupseerien terveh
dyksen paikallisen kerhon puheen
johtaja, luutn R öberg ja RAuPiirin
puheenjohtaja, alik O Jokiranta,
joka kokouksessa käsitteli maanpuo
luslusasian tähänastisia saavutuksia
ja tulevaisuuden näköaloja sekä toi
votti yhdistykselle menestystä sen
vapaaehtoisen
työssä
tärkeässä
maanpuolustusaatteen tiennäyttäjänä
paikkakunnallaan.

Alikersantti K Laurila
Kangasaita
peri voiton reservialiupseerien kil
pailussa Kangasalla 18. 2. 59. Kil
pailu käsitti 10 km:n hiihdon, kar
tanluvun ja ammunnan, joka suori
tettiin pienoiskiväärillä. Tuloksia:
Yleinen sarja: 1) alik K Laurila
K:la 1.08.46, 2) alik P Nihtilä K:la
1.19.48, 3) alik O Seppä K:la 1.26.10.
35-v-sarja: 1) alik P Jussila K:la
1.18.38, 2) kers E Harju Tre 1.32.20,
3) kers J Rajamäki Tre 1.37.17.
43-v-sarja: 1) kers O Heino K:la
1.14.54, 2) ylik P Lehonoksa Tre
1.42.10, 3) vääp V Viitanen 1.47.47.

0riveden Reservialiupseerit
pitivät vuosikokouksensa 15. 2. 59.
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin
edelleen vääp T Kotilainen ja johto
kuntaan jäseniksi E Karoma, M
Jernberg, A Saarela, K Viskari, K
Järvinen, V Anttila, K Viskari ja
T Laitio. Tilintarkastajiksi E Roos
ja E Mäkelä. Ohjelmatoimikuntaan
valittiin E Hiltunen, T Huitu, E Ka
ronen ja T Uotila. Urheilu- ja am
puma-aliupseereiksi K Järvinen, T
Lankinen, K Roos, E Lääveri, V
Nissilä ja E Peltomaa. Ampuma
ratatoimikuntaan valittiin A Saa
rela ja M Jernberg, huvitoimikun-

Reservin aliupseerien
kertausharjoitus
kysymys
Kertausharjoituksiin kutsu
taan kuluvanakin vuonna ali
upseereja suunnilleen sama
määrä kuin vuonna 1958. Up
seerien ja aliupseerien kertaus
harjoituksiin kutsuttavien lu
kumäärä on kunakin vuonna
harjoituksiin
riippuvainen
myönnettävien
määrärahojen
suuruudesta. Henkilövalintaan
vaikuttavat ikä ja koulutus
näkökohdat sekä palveluskel
poisuusluokka.
Useilta tahoilta on tiedusteltu
mahdollisuuksia päästä vapaa
ehtoisina kertausharjoituksiin
tai palvelukseen joukko-osas
toihin kesäloman ajaksi. Onpa
kyselty ilman korvauksiakin,
siis päivärahoitta ja muonatta.
- Vapaaehtoisena kertaus
harjoituksiin ilmoittautuminen
helpoittaa henkilövalintaa, mut
ta ei edellytetä sitä, että il
moittautunut sen perusteella
kutsuttaisiin kertausharjoituk
siin. Vapaaehtoiskertausharjoi
tuskysymys ja kesäloma-aliup
seeriasia ovat seikkoja, jotka
tulee ensin perinpohjin tutkia.
Asia on siis vielä avoin ja sii
hen voitanee palata mikäli re
servin aliupseeripiireissä pyrki
mystä voimakkaimmin ilmenee.
Luontaisetujen saamatta jäämi
nen olisi kuitenkin periaattees
sa väärä pohja. - ML
taan tuli valituiksi E Hiltunen, K
Viskari, P Karppelin ja O Lepistö.
Edustajaksi liiton ja piirin vuosiko
koukseen E Karonen.

SOTILASVIRKAPUVUN
KANTO-OIKEUS
Tasavallan presidentti hyväksyi
viime syksynä muutoksen asetuk
seen, joka koski muiden kuin vaki
naisessa väessä palvelevien henki
löiden oikeudesta käyttää sotilas
virkapukua. Tässä asetuksessa sää
detään reserviin kuuluvien aliupsee
rien osalta, että sotilasvirkapuvun
kanto-oikeus on seuraavissa tapauk
sissa
sotilaallisissa juhlatilaisuuksissa
itsenäisyyspäivänä, puolustusvoi
main lippupäivä'nä ja sodissa kaa
tuneiden muistopäivänä,
kunniakäynneillä ja kunniavar
tioissa sankarihaudoilla,
- Suomen sotien muistojuhlissa ja
joukko-osastojen vuosijuhlissa,
- sotilashenkilöiden häissä ja hau
tajaisissa,
upseerien ja reservin upseerien
sekä aliupseerien ja reservin ali
upseerien yhdistysten juhla- ja
kilpailutilaisuuksissa ja edustet
taessa tällaisia yhdistyksiä,
sama oikeus on myös reservin
upseerilla ja reservin aliupsee
rilla samoin kuin sellaisilla hen
kilöillä, jotka ovat palkittu Va
Mannerheimristin
paudenristin
kunniamerkillä.
Asetus määrää sotilasvirkapuvun
käyttämisestä eri tilaisuuksissa nou.
dattamaan niistä annettuja mää1·äyksiä ts. virkapukuohjesääntöä.
Asetuksen mukaan on sotilasvirka
puvussa esiinnyttäessä noudatettava
myös sotilaalHsta kuria ja järjes
tystä.
Jos reserviin kuuluva tekee rikok
sen tai muun teon, joka on omiaan
vähentämään kunnioitusta puoiustu.s
iaitosta kohtaan /Jaikka hän rikkoo
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sotilasvirkapuvusta annettuja mää.
räyksiä taikka sotilasvirkapuvussa
esiintyessään e inoudata sotilaallista
Jcuria ja järjestystä voi puolustus
·voimain komentaja julistaa hänet
rnenettäneeksi
oikeutensa käyttää
sotilasvirkapukua.

SOTILASVIRKAPUVUN
HANKKIMISESTA
Viittaan toisaalla lehdessämme
käsiteltyyn sotilasvirkapuvun käyttö
oikeutta koskevaan asetukseen, joka
oikeuttaa reservin aliuP,seerin hank
kimaan ja kantamaan sotilasvirka
pukua määrätyissä tilaisuuksissa.
Tässä kirjoituksessa koskettelen lä
hemmin niitä pukujä, joita reservin
aliupseeri voi hankkia. Nämä ovat
kenttäpuku m/36, varuskuntapuku
m/58 ja kokeilukenttäpuku m/53.
Kenttäpuku m/36 on jokaiselle tuttu.
Se on toistaiseksi virallinen paraati
puku.
Varuskuntapuku m/58 on
jonkinverran harvinaisempi, jota ei
vät ole nähneet useat reservin ali
upseerit varsinkaan maaseudulla.
Puku on väriltään harmaa. Puvun
takki on vartalonmukainen ja yksi
nvmen. Takin kaulus on matala
ja alaskäännetty. Kaulukseen kuu
luvat kauluslaatat nykyisine arvo
merkkeineen. Puvun housut ovat
suorat. Puvun kanssa saa kuitenkin
käyttää saapashousuja m/36. Pukua
käytetään sekä palvelus- että vierai
lupukuna.
Vierailuasuun kuuluu
valkea paita ja hopeanharmaa sol
mio sekä mustat kengät, kun taas
palvelusasuun kuuluu harmaa soti
laspaita, grafiitinharmaa solmio sekä
ruskeat kengät. Ns. kokeilukenttä
puku on myös reservin aliupseerien
hankittavissa, mutta se on vielä epä
virallinen. Se sopii mainiosti ampu-
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ma- ja maastokilpailussa sekä leiri
toiminnassa käytettäväksi.
Sotilasvirkapukuun kuuluu kesällä
kesälakki ns. »Suikka» tai lippalakki
m/49 ja kokeilukenttäpukuun kent
tälakki m/53. · Talvella käytetään
turkislakkia tai lippalakkia m/4·9.
Nämä ovat ne pääpiirteet, joiden
perusteella reservin aliupseeri voi
ryhtyä sotilasvirkapukua hankki
maan.
Alussa mainitun asetuksen mu
kaan reservin aliupseerien sotilas
virkapuku noudattaa samoja mää
räyksiä, jotka on annettu vakinai
sessa palveluksessa olevien aliupsee
rien virkapuvuista lukuunottamatta
olkaintunnuksia, jotka eivät kuulu
reservin alipäällystölle.
Seuraavassa muutamia lisäselvi
tyksiä kauluslaattojen aselajiväreis
tä, housunreunusten väreistä ja le
veyksistä ja lakkimerkin m/49 vä
ristä.
HOUSUNREUNUSTEN VÄRIT
JA LEVEYDET
Housunreunusten värit ovat samat
kuin kauluslaattojen pohja. Housui
hin kaksi 1,5 cm leveää kaistaletta
tai nauhaa.
KESÄLAKIN VERKAREUNUS JA
LAKKIMERKKI M/49 VÄRI
Sama kuin kauluslaattojen poh
jan väri.
Reservin aliupseeri käyttää sotilas
virkapuvussa sekä vahvistettua ol
kahihnaa ett älakkikokardia. Olkai
miin ei kuitenkaan sijoiteta joukko
osasto tunnusta.
Kers M Laitinen
Jos olet tyytymätön kerhosi toimin
taan, tule mukaan ja kerro se
meillekin.
Jos olet tyytyväinen toimintaamme,
kerro se muillekin.

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT
Raasin leirille!
Kerho tekee toukokuun viimeisellä
viikolla tutustumisretken Raasin jv
leirille Yläneelle. Leirielämään tu
tustumisen, saunomisen ym. ohella
on retkeläisillä tilaisuus seurata mm.
jv:n raskailla aseilla suoritettavia
ammuntoja.
Retkeen osallistuvat
myös Turun seudun reserviupseerit.
Varaa aikaa tälle mielenkiintoiselle
matkalle.
Lähemmin seuraavassa
Pirkan Viestissä ja Aamulehdessä.

TOIMELIAS NAISJAOSTO
Kerhon hallituksen kokous 13. 3.
pidettiin tavallista juhlavammissa
puitteissa. Olimme nimittäin saa.
neet vieraiksemme Naisjaoston edus
tajina rouvat Hilkka Sartion, Inge
borg Viljamaan ja Kyllikki Kara
tien. Toimekkaat rouvamme eivät
saapuneet kokoukseemme ilman tär
keää asiaa, jona tällä kertaa niinkuin usein aikaisemminkin oli rahalahjoituksen luovuttaminen
kerhon työn tukemiseksi.
Rouva
Sartion puheenjohtajallemme ojen
tamaan shekkiin oli merkitty kun
nioitettava 100.000:- summa. Kapt
Siukosaari kiitti meidän kaikkien
puolesta tästä kerhon talouden saa
masta suuriarvoisesta tuesta. Ker
hon puolesta luovutettiin Naisjaos
tolle uusi pienoislippumme.

Muis tutus
Etsi papereistasi Sinulle lähetetty
jäsenmaksutilillepanokortti, hoida se
postiin ja jälleen on yksi asia pois
tettu Sinun päiväjärjestyksestäsi.
Ellei korttia löydy, suorita jäsen
maksusi postisiirtotilille n:o 55 172.

KERHON
TALVIMESTARUUSKILPAILUT

Kerhon talvimestaruuskilpailut pi
dettiin 1. 2. 59 Majan maastossa.
Kilpailuun kuului 10 km hiihto,
jonka aikana suoritettiin isopistooli
ammunta
rintakuviotauluun sekä
etäisyyden ja välimatkan arvioinnit
että käsikranaatin tarkkuusl),�itto.
Tulokset: Yleine� sarja A(J)) vänr
H. Rantala 1.00.36,@ vänr R. Veh
viläinen 1.05.40,@ vänr T. Aalto
nen 1.12.26, 4) vänr M. Laaksonen
1.15.20, 5) vänr. L. Tuominen 1.15.44,
6) vänr 0. Rissanen 1.29.16.
Ikämiehet:
luutn 0. Harala
1.13.56.
Yli-ikämiehet:(!) luutn Br. Sile
koski 1.24.10.
Veteraanit: (D luutn A. Simola
1.09.20, @ luutn Y. Pokki 1.26.34,
luutn E. Kotimäki 1.52.36.
Yleinen sarja B:(9 vänr V. Väli
mäki 1.15.57,@ vänr E. Suuniittu
1.17.01,([y vänr M. Junnonen 1.29.52,
4) vänr T. Vuorinen 1.37.30, 5) vänr
H. Rauhamäki 1.38.20, 6) vänr 0.
Mäntysaari 1.38.40.
Harrastelijain sarja(]) kapt M.
Sartio 8.56,@ ylil J. Turunen 10.20,
vänr K. Kaihari 16.04.

uJ>
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@

Kerhon toimisto
Ratinanlinnassa Aleksanterinkatu 32,
puh. 27 957, on avoinna arkipäivisin
klo 12-17, lauantaina 12--14.
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TAMPEREEN RESERVIALIUPSEERIT
Tilillepanokorttien yhteydessä on
HARRASTUSMERKKI
postitettu
KORTTI, joka .jokaisen tulee pitää
mukanaan osallistuessaan järjestä
miimme tilaisuuksiin. Osallist.umi
set eri laatuisiin tilaisuuksiin arvos_
tellaan määrätyin pistein, jotka il
menevät toisaalla lehdessämme. Pis
teet ovat samat kuin reservin upsee
reillakin, joskin joitakin lisäyksiä
harrastuskohteisiin on tehty johto
kunnan vahvistamin pistein. Tilai
suuden voi jokainen merkitä harras
tusmerkkikorttiin, mutta kuittauksen
suorittaa yhdistyksen, jaoston, toimi
kunnan, kilpailun tms. johtaja tai
hänen valtuuttamansa henkilö. Kos
ka harrastusmerkkikysymys on ali
upseereilla vielä avoin, jakaa yh
distys vuoden päätyttyä parhaat pis
temäärät saavuttaneille standaareja,
pronssilaketteja ja eräitä muita tun
nustuksia vapaaehtoista maanpuo
lustustyötä kohtaan osoitetusta har
rastuksesta. Toivomme jokaisen osal
listuvan tähän järjestettyyn harras
tuskilpailuun.

TRAU:n Nuorten jaoston
järjestämä

'KEVÄTJUHLA
JÄSENISTÖLLE
järjestetään majalla Siivikka
lassa toukokuun 5. p:nä 1959
alkaen klo 19.

Jäsenmaksuista ja
harrastuskortista
Näinä päivinä jäsenkortistonhoi
taja on postittanui jäsenmaksutilille
panokortit, jotka jokaisen tulisi vii
pymättä suorittaa. Jäsenmaksu ku_
luvana vuonna on 300:-, mikä sum
ma ei ole kovinkaan suuri ottaen
huomioon ne moninaiset edut, joita
jäsen vuoden aikana on tilaisuu
dessa saamaan.

TUL'KAA MUKAAN YHTEISELLE RETKELLEMME
SEITSEMÄÄN EUROOPAN MAAHAN HALVALLA
Matka suoritetaan nykyään suosituksi tulleena camping-matkana upo
uudella suomalaisella turistibussilla Tukholmasta alkain. Hinta on ainoas
taan mk 31.500:-. Siihen sisältyvät edestakainen laivamatka Turku
Tukholma, yhteispassi, aamukahvi ja yksi lämminruoka-at!eria päivittäin.
Camping-alueet, varsinkin keski- ja etelä-Eurooppa ovat hyvin järjes
tetyt. Niillä on mahdollisuus peseytyä, useimmilla on myös oma ravintola,
kylpyhuoneet, myymälät j.n.e.
Camping-alueilla peritään pieni henkilökohtainen maksu, joka on noin
60-100 mk hengeltä ja jonka osanottajat itse suorittavat. Matkan aikana
voidaan erinäisiin nähtävyyskohteisiin periä pieniä sisäänpääsymaksuja.
Useissa tapauksissa kuitenkin saattaa matkan johtaja saada järjestetyksi
huomattavia alennuksia tai ilmaisen sisäänpääsyn. Matkareitti on Tuk
holma-Kööpenhamina-Amsterdam-Bryssel-Pariisi-Luxenburg-Köln
Hampuri.
Lähempiä tietoja Tampereen Reserviupseerikerhon toimistosta puh. 27 957
Lopulliset, sitovat ilmoittautumiset huhtikuun 25 päivään mennessä.
Ilmoittautumisen yht:eydessä peritään matkan hinnasta mk 10.000:- ja
loput 15 vrk ennen matkan alkua.
Kaikkiaan suoritetaan kaksi 20 vrk:n matkaa 5.6.-16. 7. 59 välisenä
aikana. Toinen matkoista suunniteltu lähinnä jäsenille naisineen ja toinen
ainoastaan miehille.
Jatkoa siv. 10
haluavat olla miehille avuksi niin kotona kuin kerhon järjestämissä tilai
suuksissakin ja toivoi tähänastisen hyvän yhteistyön jatkuvan samoissa
merkeissä. Maj. Thomasson kiitti miellyttävästä yhteistyöstä ja hyvästä
kahvista. Elokuvaesitys avaruuden valloittamisesta päätti onnistuneen illan.

KAULUSLAATTOJEN ASELAJIVÄRIT OVAT SEURAAVAT:
Aselaji
Jalkaväki
Jääkärijoukot
Panssarijoukot
Kenttätykistö
Ilmatorjuntatykistö
Rannikkotykistö
Viestijoukot
Pioneerijoukot
Huoltojoukot
Lääkintämuodostelmat
Ilmavoimat

Pohja
tummanvihreä

»

musta
kirkkaanpunainen

»
»

punasinervä

»

kirkkaansininen
harmaa
sininen

Reunus
vaaleanharmaa
keltainen
vaaleanharmaa
musta
vaaleanharmaa
tummansininen
keltainen
vaaleanharmaa
vaaleanharmaa
kirkkaanpunainen
musta

Keskinäinen
Vakuutusyhtiö

VARMA
Tampere

